www.ciccopn.pt

BENEFÍCIOS
Financiamento
O CET conta com financiamento integral, estando prevista, nomeadamente, a concessão de apoios sociais.

Prosseguimento de Estudos

u Licenciatura em Engenharia do Ambiente, da Universidade Lusófona do Porto
u Licenciatura em Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, da Universidade Fernando Pessoa
NOTAS
A obtenção do Diploma de Especialização Tecnológica (DET) e o prosseguimento de estudos ao nível da licenciatura, nos cursos
acima referidos, asseguram a convalidação de algumas das unidades curriculares, as quais, ao serem realizadas no CET,
dispensam a sua frequência na licenciatura.
Estão previstas convalidações entre algumas unidades curriculares deste Curso de Especialização Tecnológica e da Licenciatura
em Engenharia do Ambiente, da Universidade Lusófona do Porto, num total de 15 ECTS, segundo a tabela abaixo:
Técnico/a Especialista em Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança do CICCOPN

Licenciatura em Engenharia do Ambiente da ULP

Unidades curriculares

Unidades curriculares

- Iniciativa empresarial e empreendorismo
- Gestão de projeto
- Gestão comercial e aprovisionamento

- Empreendorismo

- Sistema de gestão da qualidade ISO 9001
- Sistema de gestão ambiental ISO 14001
- Implementação de sistemas integrados

- Sistemas de gestão da qualidade e ambiente

- Legislação ambiental
- Sistema de ética e responsabilidade social
- Legislação sobre segurança e saúde do trabalho

- Direito do Ambiente

Estão previstas também convalidações entre algumas unidades curriculares deste Curso de Especialização Tecnológica e da
Licenciatura em Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, da Universidade Fernando Pessoa, num total de 39 ECTS,
segundo a tabela abaixo:
Técnico/a Especialista em Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança do CICCOPN

Licenciatura em Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança da UFP

Unidades curriculares

Unidades curriculares

- Agentes químicos e biológicos
- Agentes físicos
- Planos especíﬁcos de prevenção de riscos proﬁssionais

- Segurança e saúde no trabalho

- Legislação sobre segurança e saúde do trabalho

- Legislação e regulamentação de segurança e saúde no trabalho

- Sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho OHSAS 18001

- Sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho

- Sistema de gestão ambiental ISO 14001

- Sistemas de gestão ambiental

- Ferramentas da qualidade

- Ferramentas da qualidade

- Dispositivos de medição e calibração

- Metrologia

- Sistema de gestão da qualidade - ISO 9001

- Sistemas de gestão da qualidade I

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA - CET

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM GESTÃO DA
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

São consideradas prioritárias as inscrições de candidatos ligados às empresas associadas da AICCOPN (no cumprimento do
disposto na portaria 559/87, de 6 de julho, concretamente no ponto III do capítulo I).

www.ulp.pt

www.ufp.pt

Os cursos de Especialização Tecnológica (CET) permitem obter uma formação de nível pós-secundário não superior e
visam responder às necessidades do mercado de trabalho, ao nível de quadros intermédios, apresentando-se,
simultaneamente, como uma alternativa para a melhoria da qualificação dos jovens e a requalificação profissional dos
ativos.

PERFIL DE SAÍDA

DESIGNAÇÃO DA UFCD

HORAS

Inglês em contexto socioprofissional

25
Subtotal:

150

Formação Tecnológica

Técnico/a Especialista em Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, de nível 5 de Qualificação do Catálogo Nacional

Gestão de projeto

25

O ciclo da formação e os sistemas de gestão

25

Descrição geral:

Informática aplicada

25

Planeia, coordena, assegura e promove a implementação e melhoria contínua dos Sistemas da Gestão da Qualidade,

Sistema de gestão da qualidade – ISO 9001

25

Ambiente e Segurança, em conformidade com os referenciais normativos e a legislação aplicável, contribuindo para a

Sistema de gestão ambiental – ISO 14001

25

de Qualificações (QNQ) e do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ).

eficiência e competitividade das organizações.

Legislação ambiental

25

Sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho – OHSAS 18001

25

Legislação sobre segurança e saúde do trabalho

25

Gestão de processos e implementação de indicadores

25

Implementação de sistemas integrados

25

Gestão comercial e aprovisionamento

50

Dispositivos de medição e calibração

25

Ferramentas da qualidade

50

Métodos estatísticos: SPC – controlo estatístico do processo

25

Comunicação e comportamento em auditorias

25

Auditorias a sistemas de gestão – ISO 19011

25

Melhoria da qualidade

25

Microbiologia geral e ambiental

25

Identificação de perigos e avaliação e controlo de riscos

50

Prevenção, gestão e controlo da poluição atmosférica e sonora

25

Prevenção, gestão e controlo da qualidade da água

25

Prevenção, gestão e controlo da contaminação dos solos

25

Agentes químicos e biológicos

25

Agentes físicos

50

u Local de realização: CICCOPN - Maia

Ergonomia do posto de trabalho

50

u Número de formandos por turma: 20

Planos específicos de prevenção de riscos profissionais

25

Organização de emergência em situação de incêndio, derrame e inundação

25

Segurança no trabalho em contexto industrial

25

Sistema de gestão da segurança alimentar – ISO 22000

25

Sistema de ética e responsabilidade social

25

Atividades principais:

u Implementar sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança, de acordo com os referenciais normativos e
as exigências regulamentares e estatutárias aplicáveis;

u Apoiar a Gestão de Recursos Humanos;
u Gerir o programa de auditorias e atuar como auditor interno;
u Colaborar na seleção, aprovação e avaliação de fornecedores, de acordo com os critérios previamente definidos;
u Colaborar na análise e avaliação da satisfação do cliente, através das técnicas da gestão da Qualidade, de acordo
com os referenciais normativos aplicáveis;

u Colaborar na revisão dos sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança.
CONDIÇÕES DE ACESSO
Jovens ou adultos que tenham uma das seguintes habilitações:

u Ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente;
u Qualificação profissional de nível 3 (estrutura dos níveis de formação estabelecidos na Decisão n.º 85/368/CEE, do
Conselho, de 16 de julho) e nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações;

u Diploma de Especialização Tecnológica ou de um grau de ensino superior, que pretendam a requalificação profissional.

HORÁRIO | LOCAL DE REALIZAÇÃO | N.º DE FORMANDOS POR TURMA

u Regime Laboral: 09h00 - 17h00 Pós-laboral: 18h30 - 22h30

CERTIFICAÇÃO
Nível 5 de qualificação e Diploma de Especialização Tecnológica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Subtotal:

Formação Geral e Científica
Formação em Contexto de Trabalho
DESIGNAÇÃO DA UFCD
Iniciativa empresarial e empreendedorismo

850

(1)

HORAS
25

Língua portuguesa

50

Matemática e estatística

50

Formação em contexto de trabalho:
(1) A formação em contexto de trabalho, segundo o regulamento, incidirá sobre áreas chave do CET
com ligação a áreas de prosseguimento de estudos para o ensino superior
que, nos termos da legislação em vigor, poderão ser convalidadas, implicando,
nomeadamente, a apresentação e defesa pública de trabalho final.

TOTAL:

450
1450

